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Voeding voor, tijdens en na  
de krachttraining
Ir. Willem Koert

Marktverkenners van de voedingsindustrie beschouwen recovery- en post-workout-drinks als ‘de’ potentiële 
groeimarkt binnen de sportvoeding. Drankjes, shakes en andere voedingsmiddelen die sporters tijdens of na de 
training gebruiken om het herstel te bespoedigen, daar zit de mogelijkheid voor bedrijven om geld te verdienen. 
Maar werken die producten ook? En is er een alternatief?

Fabrikanten van sportvoeding investeren 
steeds vaker in wetenschappelijk onder-
zoek. Dat is een aan twee kanten snijdend 
zwaard: steeds meer van het onderzoek 
binnen de sportvoeding is bedoeld om 
een specifiek product uit te testen en te 
promoten. De fabrikant van het uitgeteste 
product heeft de studie betaald, en soms 
is de proef op zo’n manier opgezet dat 
het product wel gunstig uit de bus moet 
komen. Sommige betaalde studies zijn 
zonder meer goed, sommige zijn slecht, 
en van een heleboel weten we het eerlijk 
gezegd niet. Aan de andere kant weten 
we dankzij die betaalde studies nu meer 
over het belang van voeding tijdens en 
na de training dan we ongeveer tien jaar 
geleden hadden durven dromen. Zonder 
het geld van de bedrijven hadden we dit 
stukje nooit kunnen schrijven. Domweg, 
omdat zonder de industrie het gros van de 
studies die we hebben geraadpleegd niet 
was verschenen. 
Dat duursporters positief reageren op een 
drankje met suikers tijdens inspanning 
ligt voor de hand. Duursporters verbrui-
ken immers veel calorieën – beduidend 
meer dan krachtsporters. Een vrij recente 
innovatie op het gebied van producten 
voor duursporters is PeptoPro van DSM. 
PeptoPro is een mengsel van extreem 
korte eiwitketentjes, met een gemiddelde 
lengte van drie aminozuren. Drankjes met 
suikers en enkele grammen PeptoPro laten 
het lichaam meer insuline aanmaken dan 
drankjes met alleen suikers. Daardoor 
nemen de spieren meer glucose op in het 
bloed, en presteren duursporters beter als 
ze PeptoPro krijgen.1

Hormonen

Krachtsporters verbruiken lang niet zoveel 
energie als duursporters, maar sportwe-
tenschappers uit Los Angeles ontdekten 
in	 2001	 dat	 ook	 krachtsporters	 baat	
lijken te hebben bij een kleine hoeveel-
heid	suikers	tijdens	de	training.	Gaven	de	
onderzoekers mannelijke studenten een 
drankje tijdens trainingssessies, dan steeg 
hun cortisolspiegel met slechts 7 procent. 
Kregen de mannen een drankje zonder 
calorische waarde, dan steeg hun cortisol-
spiegel	met	99	procent.	Als	gevolg	van	het	
suikerhoudende drankje groeiden de snelle 
spiervezels van de proefpersonen 23 pro-
cent sneller dan de snelle spiervezels van 
de mannen die geen suikers tijdens hun 
training innamen2.
Het onderzoekje is typerend voor veel 
meer andere studies naar het effect van 
voeding tijdens krachttraining. Het posi-
tieve effect heeft niet zozeer te maken met 
het verhogen van de hoeveelheid energie in 
de spiercel, waardoor de sporter harder of 
langer kan trainen, maar in het veranderen 
van hormoonspiegels of, zoals we verderop 
zullen zien, de aanmaak van signaaleiwitten 
in de spiercel. Die positieve effecten heb-
ben niet alleen te maken met simpele kool-
hydraten, maar vooral met aminozuren, de 
bouwstenen van eiwitten. In dit stuk leggen 
we het accent op aminozuren en eiwitten. 

In	 2006	 publiceerden	 Amerikaanse	 sup-
plementenonderzoekers een gesponsorde 
studie naar het effect van het supplement 
Big One, dat bestaat uit vrije aminozu-
ren, op krachtsporters. De proefpersonen 
namen het supplement bij de maaltijden, 
en voor en na de training. Per dag kre-
gen de sporters per kilo lichaamsgewicht 

0,4	 gram	 aminozuren	 binnen.	 De	 extra	
aminozuren verhoogden de concentratie 
van het belangrijkste anabole hormoon in 
het lichaam, ontdekten de onderzoekers. 
Na de training steeg de hoeveelheid vrij 
testosteron sterker bij de sporters die de 
aminozuren kregen dan bij sporters die een 
placebo gebruikten. Door de aminozuren 
boekten de sporters meer vooruitgang3. 
De onderzoekers hebben niet bepaald of 
het consumeren van meer aminozuren in 
de vorm van zuivel, vlees of eieren een-
zelfde effect heeft. 

Spiercel

In andere studies zorgde een verhoogde 
aanvoer van aminozuren tijdens en vlak na 
het trainen voor minder myoglobine en 
creatinekinase in het bloed van de spor-
ters. Hoe meer myoglobine en creatineki-
nase na een training in het bloed zit, des 
te groter is de schade die de spiercellen 
hebben opgelopen4. 
Zoals we hierboven al schreven, zijn de 
bedrijven echter vooral geïnteresseerd in 
producten die je na de training kunt 
gebruiken. Daarom is er maar weinig 
onderzoek waarin krachtsporters amino-
zuren innemen, voordat ze gaan sporten. 
Een	 uitzondering	 is	 een	 studie	 uit	 2001,	
waarin onderzoekers twee groepen kracht-
sporters dezelfde vloeibare mix van suikers 
en aminozuren toedienden. De ene groep 
sporters kreeg het drankje vlak voordat ze 
gingen trainen, de andere vlak daarna. Toen 
de onderzoekers keken hoeveel aminozuren 
de spieren van de sporters uit het bloed 
opnamen - een maat voor de spieropbouw 
- zagen ze dat de sporters die het drankje 
voor hun training consumeerden 3,5 keer 
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meer aminozuren opnamen dan de spor-
ters die pas na hun training suikers en 
aminozuren innamen5. 
Aminozuren en suikers tijdens een training 
zorgen er kennelijk voor dat het lichaam 
minder katabole en meer anabole hormo-
nen aanmaakt, en beschermen de spiercel 
bovendien direct. Hoe dat precies kan, is 
niet precies duidelijk maar het lijkt erop dat 
suikers en aminozuren in de spiercel ana-
bole processen bespoedigen. Het komt er 
op neer dat een spiercel, die is geprikkeld 
door training, pas extra spiervezels gaat 
aanmaken, nadat de cel heeft ‘overlegd’ 
met zijn onderdelen. Dat communicatie-
proces begint al tijdens de training, maar 
verloopt via signaaleiwitten die namen 
dragen	als	mTOR	en	S6K1.	In	een	cel	die	
aminozuren en suikers krijgt aangevoerd, 
verloopt dat overlegproces sneller en vol-
lediger. 

Voor de training

Het grote probleem is dat de hoeveelheid 
aminozuren die je via supplementen en 
drankjes binnen kunt krijgen alleen al door 
de kosten beperkt is. In een steak, eieren, 
magere kwark en eiwitshakes vind je meer 
aminozuren dan in welk supplement dan 
ook. Maar die moeten eerst in de spijs-
vertering nog tot losse aminozuren worden 
geknipt. Dat geldt ook voor wei-eiwit. Wei-
eiwit wordt iets sneller opgenomen dan 
andere eiwitten, maar als je een weishake 
hebt gedronken duurt het desalniettemin 
nog minimaal anderhalf uur voordat de 
aminozuren in je bloed verschijnen. Hoe 
meer je inneemt, des te langer duurt 
het verteringsproces. Hetzelfde geldt voor 
lichamelijke activiteit. Hoe actiever je bent, 
des te langer duurt het. Net zo effectief als 
het innemen van dure aminozuren tijdens 
of vlak voor de training, en waarschijnlijk 
effectiever, is dus het nuttigen van eiwitrijke 
voedingsmiddelen, voordat je gaat trainen. 
Maar als je in de literatuur gaat kijken naar 
studies daarover, dan word je teleurgesteld. 
Je vindt hooguit wat onderzoeken naar het 
effect van eiwitshakes, maar bijna niets over 
eieren, vlees, soja en zuivel.  
In zo’n studie kregen krachtsporters voor 
de training een shake met twintig gram 
wei-eiwit. Een andere groep kreeg een uur 
na de training een shake. Toen de onder-
zoekers na de training keken hoeveel eiwit 

de spieren aanmaakten, zagen ze dat de 
groep sporters die hun shake kregen voor 
ze gingen trainen meer spiereiwit aanmaak-
ten6.	 Toen	 de	 onderzoekers	 een	 sporter	
uit hun sample verwijderden die bijzonder 
goed op de suppletie reageerde, bleek dat 
het voor de spieren niet zo verschrikkelijk 
veel uitmaakte of sporters nu voor af na 
hun training eiwit consumeerden. Maar 
goed, je kunt je afvragen in hoeverre het 
wetenschappelijk verantwoord is om ‘las-
tige’ proefpersonen uit je experiment te 
verwijderen, omdat ze niet representatief 
zouden zijn.  

We weten uit onderzoek naar de opname 
van aminozuren van shakes met wei-eiwit 
dat de aminozuren zo’n anderhalf uur 
na inname in het bloed verschijnen. Bij 
het nuttigen van een stukje vlees gebeurt 
dat pas na twee uur of langer7. Het ver-
schijnen van aminozuren en hele kleine 
eiwitketentjes in het bloed na inname van 
supplementen is een kwestie van enkele 
tientallen minuten. Als je je beperkt tot 
gewone voedingsmiddelen, dan is de beste 
voeding tijdens de training of pal na de 
training dus voeding voor de training. 
Ongetwijfeld hebben ook slimme prepara-
ten met bijvoorbeeld PeptoPro effect, maar 
de paar gram aminozuren in die producten 
weegt niet op tegen de hoeveelheid ami-
nozuren die je met geijkte levensmiddelen 
binnenkrijgt. 
Sommige voedingsgoeroes adviseren 
krachtsporters om na hun training een 
shake met snel opneembare eiwitten en sui-
kers in te nemen, en zo hun spiergroei te 
maximaliseren. Van dat advies word je als 
sporter niet slechter, maar volgens een ont-
nuchterend onderzoek dat enkele maanden 
geleden verscheen in de American Journal 
of Clinical Nutrition werkt magere melk 
net zo goed. 
De onderzoekers lieten jonge mannen met 
gewichten trainen. Nadat ze hun laatste 
setje hadden gedaan dronken ze een halve 
liter melk. Een uur later dronken ze nog 
eens een halve liter magere melk. Een 
controlegroep kreeg een product dat net 
zoveel calorieën bevatte, maar in plaats 
van melkeiwitten een snel eiwit uit soja. Na 
twaalf weken hadden de proefpersonen die 
het snelle eiwit hadden geconsumeerd vier 
kilo spiermassa opgebouwd. De proefper-
sonen die melk hadden gedronken hadden 
zes kilo spiermassa verworven. Bovendien 

was de melkgroep vier kilo meer vet kwijt-
geraakt dan de snelle eiwitgroep8. 
Wat volgens de onderzoekers magere melk 
zo’n effectief post-workout-product maakt, 
is de samenstelling van het eiwit. Melk bevat 
zowel het snelle wei-eiwit als het langzame 
eiwit caseïne. Het snelle wei-eiwit voorziet 
de spiercellen anderhalf uur na inname 
van aminozuren. De aminozuren van het 
langzame caseïne-eiwit komen geleidelijk 
en over een langer periode in het bloed, 
en zorgen ervoor dat het spierweefsel over 
een langer periode aminozuren aangevoerd 
krijgen. Na de training groeien spiercellen 
optimaal als zo over een langere periode 
eiwitten toegevoerd krijgen. Nemen kracht-
sporters een uur na een training een shake 
met langzaam caseïne-eiwit, dan nemen 
hun spiercellen 35 procent meer aminozu-
ren op dan als ze een shake met evenveel 
snel wei-eiwit consumeren9. 
Waarschijnlijk werkt wei-eiwit net zo goed 
als caseïne-eiwit als je wei-eiwit meerdere 
keren achtereen met tussenpozen inneemt, 
maar de boodschap is duidelijk. Hoe beter 
je er na de training voor zorgt dat je spier-
cellen aminozuren tot hun beschikking heb-
ben, des te verder optimaliseer je je groei. 
Sportwetenschappers vermoeden overi-
gens dat krachtsporters na een intensieve 
training beter een klein half uur kunnen 
wachten tot ze grote hoeveelheden voed-
sel tot zich nemen10. Het verteren van 
voedsel kost het lichaam aanvankelijk veel 
vocht en energie. Als pal na de training 
de spiercellen een verhoogde behoefte 
hebben aan nutriënten, zorgt een te snelle 
inname van te veel energie ervoor dat je 
op dat moment juist voedingsstoffen aan 
je spiercellen onttrekt. Met het nuttigen 
van complete maaltijden na een training, en 
waarschijnlijk ook grote shakes, kun je dan 
ook beter even wachten. 

Conclusie 

Training met gewichten werpt meer vruch-
ten af als je anderhalf tot twee uur voor 
je training een eiwitrijke maaltijd gebruikt. 
Daardoor hebben de spiercellen tijdens de 
training meer aminozuren tot hun beschik-
king, die anabole processen in de spier-
cel versterken en spierafbraak remmen. 
Inname van eiwitten vlak voor of tijdens 
de training heeft wat dat betreft weinig zin, 
omdat het lichaam minimaal anderhalf uur 
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nodig heeft om die eiwitten om te zetten in 
aminozuren. 
Na de training hebben spiercellen om voor 
de hand liggende redenen gedurende meer-
dere uren uiteraard ook een verhoogde 
behoefte aan aminozuren, en dus aan 
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eiwitrijke voedingsmiddelen. Met het nut-
tigen van grote hoeveelheden voedsel na 
de training kun je misschien beter een klein 
half uur wachten. Het is daarna wel zaak om 
te zorgen voor een aanhoudende aanvoer 
van aminozuren over een langere periode.
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